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Педагогічне кредо: 

Якщо вчитель                     

поєднує в собі

любов   до справи і до учня, 

він – досконалий учитель.



Науково-методична проблема 

«Використання ІКТ як засіб 

формування життєвих 

компетентностей учнів на 

уроках хімії».



Т ой народ, який першим  
реалізує можливості  цифрових 

комунікацій і веде їх до 
навчальної методики,

очолюватиме світовий 
освітній процес.

Гордон Драйден, 
американський   педагог



Використання ІКТ на уроках хімії



Інтерактивні 
вправи

Мозковий 
штурм

Коло ідей

Гіпотетичний 
прогноз

Метод 
“прес”

Займи 

позицію

Мікрофон

Метод 

проектів
Дискусія

Войчик Л.С.



Коло ідей
Наприклад:хімічні властивості кислот. З якими з цих 

речовин буде взаємодіяти HCl ?

HCl

AgNO3 Zn

SO2

NaOH Cu

H2SO4 MgO

O2



Домашній експеримент

• Проведіть удома такі дослідження:

• 1) нанесіть краплину спиртового розчину 
йоду на розрізану картоплину;

• 2) змішайте дрібку питної соди з оцтом;

• 3) запаліть сірник.

• — За якими ознаками можна віднести ці 
явища до хімічних реакцій?



Слідство ведуть хіміки
• Допоможіть відрізнити метали 

(залізо, мідь, алюміній) від неметалів 
(кисень, сірка) за зовнішнім виглядом та 
фізичними властивостями.

• Оксиди сховалися між іншими речовинами. 
Допоможи їх знайти і назвати. З'ясуй, чого 
більше: оксидів металічних чи неметалічних 
елементів: 
НС1, КОН, СаО, 2пО, Н25, 5О2, КаОН, НМО3, Н2О,
Ре2О3, СО2, №2О, СаСО3,1ЧО2.

• «Деякі оксиди замаскувалися під різними 
назвами: іржа, негашене вапно, сухий 
лід, лисячий хвіст, вода. Допоможіть 
встановити їхнє хімічне ім'я.



Сенкан

• це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому  
вислові з п’яти рядків. Ця  методика  допомагає мені  
підсумувати інформацію, визначити головні ідеї, думки.

• Наприклад:

Вода.

Прозора, безбарвна.

Розчиняє, реагує, кипить.

Буває в різних агрегатних 
станах.

Універсальна.



Робота в малих групах на уроці хімії 





Результати контрольної роботи з 
теми “Електролітична дисоціація”

Клас К-сть
учнів
писали

1-3 
бали

% 4-6 
балів

% 7-9 
балів

% 10-12 
балів

%

9-А 18/26 2/1 11/4 5/10 28/38 8/12 44/46 3/3 17/2



0

5

10

15

20

25

7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б

4
3

5

23

13

22

13
15

3

18

2

1313

2

10

2

10

1

8

2
3

7
5

3 3

6

9

2

Навчальні досягнення учнів НВК №2 з хімії 
за 2015-2016  н.р.

Низький Середній Достатній Високий



Позакласна 
робота 



• Лише творчий вчитель 

може бути джерелом 

успіху своїх вихованців. 
В.О.Сухомлинський



Робота з обдарованими дітьми



Робота з обдарованими учнями

• 2012-2013 н. р. - 5учнів призери районної, 

1 – обласної;

• 2013-2014 н.р. - 4- районної, 1-обласної;

• 2014-2015 н.р.- 4-районної;

• 2015-2016 н.р. - 6-районної, 2 - обласної;

• 2016-2017н.р.  - 6- районні; 2- обласної.



Участь у методичній роботі
• Участь у обласному  семінарі-практикумі керівників МО вчителів 

природних дисциплін ”Метод проектів у контексті сучасної 
шкільної природничої освіти ” у м.Горохів (листопад 2012 р.)

• Участь у обласному семінарі вчителів хімії  в м.Володимирі-
Волинському (березень,1914 р)

• Виступ та участь на районному семінарі вчителів хімії(листопад 
2016р,січень 2017р.)

• Виступ на шкільних педагогічних читаннях 
“ Компетентнісний вчитель – запорука реалізацій 

компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу 
”(листопад 2016р)

• Виступ на засіданнях ЗМО вчителів хімії та біології , педраді.
• Член журі по перевірці олімпіадних робіт та районного конкурсу 

“Вчитель року”(номінація вчитель хімії)



Нагороди 





• Найвище мистецтво 

вчителя-в умінні збудити 

радість творчого 

самовираження і знання 
А.Ейнштейн


